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  פרק עא- "תהלים"ספר 
ך־ְיהָוׁה  ָחִסיִתי  ַאל־ֵאבֹוׁשָ א ִצְדָקְתך  ַתִציֵלִני  ב:  ה  ְלעֹוָלםָּבְ ּּבְ ּ ָ

יֵעִני ָוְתַפְלֵטִני  ַהֵטה־ֵאַלי  ָאְזְנך  ְוהֹוׁשִ ּ ְּלצור  ָמעֹון |  ֱהֵיה  ִלי   ג:  ּּ
י־ַסְלִעי  וְמצוָדִתי  ָאָתה יֵעִני  ּכִ ָּלבֹוא  ָתִמיד  ִצִויָת  ְלהֹוׁשִ ּ ּ ֱאֹלַהי  ד:  ּ

ף  ְמַעֵול  ְוחֹוֵמץ ע  ִמּכַ ַּפְלֵטִני  ִמַיד  ָרׁשָ ּ ּ י־ַאָתה  ִתְקָוִתי  ֲאֹדָני  ה:  ּ ּּכִ
עוָרי ֶטן  ִמְמֵעי  ִאִמי  ַאָתה |  ָָעֶליך   ו:  ּיֱהִוׁה  ִמְבַטִחי  ִמּנְ ִּנְסַמְכִתי  ִמּבֶ ּ ּ ּ

ך  ְתִהָלִתי  ָתִמיד ּגֹוִזי  ּבְ ים  ְוַאָתה  ַמֲחִסי־ֹעז ז:  ָ מֹוֵפת  ָהִייִתי  ְלַרּבִ : ּּכְ
ל־ַהיֹום  ִתְפַאְרֶת ח ִּיָמֵלא  ִפי  ְתִהָלֶתך  ּכָ ּ ּ ּּ ָ ִליֵכִני  ְלֵעת  ט:  ָךּ ַּאל־ַתׁשְ

ְכלֹות  ּכִֹחי  ַאל־ַתַעְזֵבִני י־ָאְמרו  אֹוְיַבי  ִלי  ְוׁשְֹמֵרי  י:  ִּזְקָנה  ּכִ ּּכִ
י  נֹוֲעצו  ַיְחָדו ַּנְפׁשִ י  יא:  ּ ֵּלאֹמר  ֱאֹלִהים  ֲעָזבֹו  ִרְדפו  ְוִתְפׂשוהו  ּכִ ּ ּ

י  ֱאֹלַהי  ְל יב:  ֵּאין  ַמִציל ֱּאֹלִהים  ַאל־ִתְרַחק  ִמֶמּנִ הֶעְזָרִתי  ּ  ּחיׁשָ
ה י  יג:  ּחוׁשָ י  ַיֲעטו  ֶחְרָפה  וְכִלָמה  ְמַבְקׁשֵ ֵּיבׁשו  ִיְכלו  ׂשְטֵני  ַנְפׁשִ ּ ּ ּ ּּ
ל־ְתִהָלֶתך יד:  ָרָעִתי ַָוֲאִני  ָתִמיד  ֲאַיֵחל  ְוהֹוַסְפִתי  ַעל־ּכָ ּ ּ ּ | ִּפי   טו:  ּ
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י  ֹלא  ָיַדְעִתי  ְסֹפ ל־ַהיֹום  ְתׁשוָעֶתך  ּכִ ְּיַסֵפר  ִצְדָקֶתך  ּכָ ָּ ָּ ּ : רֹותּ
יר  ִצְדָקְתך  ְלַבֶדך טז ְגֻברֹות  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַאְזּכִ ָָאבֹוא  ּבִ ֱאֹלִהים  יז:  ָּ

ה  ַאִגיד  ִנְפְלאֹוֶתיך עוָרי  ְוַעד־ֵהּנָ ִָלַמְדַתִני  ִמּנְ ּ ּ | ְוַגם  ַעד־ִזְקָנה   יח:  ּּ
יָבה  ֱאֹלִהים  ַאל־ַתַעְזֵבִני  ַעד־ַאִגיד  ְזרֹוֲעך  ְלדֹור  ְלָכל־ָיבֹוא  ְָוׂשֵ ּ ּ

ָוָרֶתךְּגב יָת  ְגֹדלֹות  יט:  ּ ר־ָעׂשִ ְָוִצְדָקְתך  ֱאֹלִהים  ַעד־ָמרֹום  ֲאׁשֶ

ר   כ:  ֱָאֹלִהים  ִמי  ָכמֹוך ָצרֹות  ַרּבֹות  ְוָרעֹות |    ִהְרִאיַתִני  ִהְרִאיַתִנוֲאׁשֶ
ָּתׁשוב   ְּתַחֵייִנוּ ּ  ְתַחֵייִני  וִמְתהֹומֹות  ָהָאֶרץ  ָתׁשוב  ַתֲעֵלִניּ ּ ּ ּּ ּ | ֶּתֶרב   כא:  ּ
ְּגֻדָלִתי ָאֹוְדך  ִבְכִלי־ֶנֶבל  ֲאִמְתך |  ַּגם־ֲאִני   כב:  ּ  ְוִתּסֹב  ְתַנֲחֵמִניּ ָּ

ָרֵאל ֱָאֹלָהי  ֲאַזְמָרה  ְלך  ְבִכּנֹור  ְקדֹוׁש  ִיׂשְ י  כג:  ּ ָפַתי  ּכִ ה  ׂשְ ּנָ ְּתַרּנֵ
ר  ָפִדיָת י  ֲאׁשֶ ֲּאַזְמָרה־ָלך  ְוַנְפׁשִ ְ ּ ל־ַהיֹום  ֶתְהֶגה  כד:  ּ ַּגם־ְלׁשֹוִני  ּכָ ּ ּּ

י ָרָעִתיִָצְדָקֶתך ּכִ ּי־בׁשו ִכי־ָחְפרו ְמַבְקׁשֵ ּ: 

  פרק עב- "תהלים"ספר 
ֹלֹמה   א ָפֶטיך  ְלֶמֶלך  ֵתן  ְוִצְדָקְתך  ְלֶבן־ֶמֶלך|  ִלׁשְ ְֱאֹלִהים  ִמׁשְ ָ ְ ָּ ּ :
ָפט ב ָּיִדין  ַעְמך  ְבֶצֶדק  ַוֲעִנֶייך  ְבִמׁשְ ָ ָּ לֹום  ָלָעם  ג:  ּ או  ָהִרים  ׁשָ ִּיׂשְ

ְצָדָקה פֹ ד:  ּוְגָבעֹות  ּבִ א |  ט  ִּיׁשְ יַע  ִלְבֵני  ֶאְביֹון  ִויַדּכֵ ֲּעִנֵיי־ָעם  יֹוׁשִ
ק ֶמׁש  ְוִלְפֵני  ָיֵרַח  דֹור  דֹוִרים ה:  עֹוׁשֵ ִּייָראוך  ִעם־ׁשָ ּ ֵיֵרד  ו:  ָּ

ְרִביִבים  ַזְרִזיף  ָאֶרץ ָמָטר  ַעל־ֵגז  ּכִ ָיָמיו  ַצִדיק  ְוֹרב  ז:  ּּכְ ִּיְפַרח־ּבְ
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ִלי  ָיֵרַח לֹום  ַעד־ּבְ ְּוֵיְרְד  ִמָים   ח:  ׁשָ ָהר ּ ַּעד־ָים  וִמּנָ
ְּלָפָניו  ִיְכְרעו  ִצִיים  ְוֹאְיָביו  ָעָפר  ְיַלֵחכו ט:  ַעד־ַאְפֵסי־ָאֶרץ ּּ :

ר  י ּכָ ָבא  וְסָבא  ֶאׁשְ יבו  ַמְלֵכי  ׁשְ יׁש  ְוִאִיים  ִמְנָחה  ָיׁשִ ַּמְלֵכי  ַתְרׁשִ ּ ּ
ל־גֹוִים  ַיַעְבדוהו יא:  ַּיְקִריבו ַתֲחוו־לֹו  ָכל־ְמָלִכים  ּכָ ְּוִיׁשְ ּ ּּ ּ :

ֵוַע  ְוָעִני  ְוֵאין־ֹעֵזר  לֹוּכִ יב ּי־ַיִציל  ֶאְביֹון  ְמׁשַ ָּיֹחס  ַעל־ַדל  יג:  ּ
יַע ם  יד:  ְוֶאְביֹון  ְוַנְפׁשֹות  ֶאְביֹוִנים  יֹוׁשִ ִּמתֹוך  וֵמָחָמס  ִיְגַאל  ַנְפׁשָ ְ ּ

ֵעיָניו ֲעדֹו  טו:  ְּוֵייַקר  ָדָמם  ּבְ ָבא  ְוִיְתַפֵלל  ּבַ ִּויִחי  ְוִיֶתן־לֹו  ִמְזַהב  ׁשְ ּ ּ ּ
ל־ַהיֹום  ְיָבֲרֶכְנהוָתִמי ּד  ּכָ ר   טז:  ּ ת־ּבַ ֹראׁש  ָהִרים |  ְיִהי  ִפּסַ ָאֶרץ  ּבְ ּבָ

ב  ָהָאֶרץ ֵעׂשֶ ְלָבנֹון  ִפְריֹו  ְוָיִציצו  ֵמִעיר  ּכְ ִּיְרַעׁש  ּכַ ּ מֹו  יז:  ּ ְיִהי  ׁשְ
ֶמׁש   ל־גֹוִים ִיּנֹיןְלעֹוָלם  ִלְפֵני  ׁשֶ ְרכו  בֹו  ּכָ מֹו  ְוִיְתּבָ ּ  ִיּנֹון  ׁשְ ּ

רוהו ְּיַאׁשְ ּ רוך   יח:  ּ ְּבָ ה  ִנְפָלאֹות |  ּ ָרֵאל  ֹעׂשֵ ְיהָוׁה  ֱאֹלִהים  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ
ְוָברוך   יט:  ְּלַבדֹו ּ בֹודֹו  ְלעֹוָלם  ְוִיָמֵלא  ְכבֹודֹו |  ּ ם  ּכְ ּׁשֵ

ל־ָהָאֶרץ ָאֵמן  י כ: ְוָאֵמן| ֶאת־ּכָ ן־ִיׁשָ לו ְתִפלֹות ָדִוד ּבֶ ּּכָ ּּ ּ: 
gG 

גל ך  במע"כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

ן"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(.  מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,    ובשמחות,  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, מליצי יושרד ספרי המקרא הם עליו "כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם מ"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. שמרי


